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Pentru autorităŃi publice locale
şi asociaŃii de dezvoltare intercomunitară
Aprobată în Adunarea Generală a PSP din 18 iunie 2010

ADEZIUNE
la Patronatul Serviciilor Publice din România (în conformitate
cu OG nr. 26/2000 cu privire la AsociaŃii şi FundaŃii cu modificările şi
completările ulterioare şi cu prevederile art. 2, art. 6, art. 9 din Statutul PSP)
1.

Denumirea instituŃiei …………………..…………...…..............…...…… judeŃul ……………………….…

2.

Localitatea ……………………..……str. ..………………….……….. nr. ……… cod poştal …………….

3.

Numele şi prenumele
primarului (viceprimarului) ……………………………………….…………………………………………….

4.

Cod de înregistrare fiscală (CIF): ………………………………………………………………….

5.

Cod IBAN ………………………………………………………….. Trezoreria ……………………………...

6.

Telefon fix - centrală ……………………………………………………………………………………………

7.

Telefon mobil ……………………………………………………………………………….……………………

8.

Fax ……………………………………………………………………………………………….……………….

9.

E-mail ………………………………………………….. ……………………………………….……………….

10.

Confirmăm voinŃa instituŃiei noastre de a participa la activităŃile organizate de Patronatul Serviciilor
Publice pentru promovarea împreună a obiectivelor privind dezvoltarea locală şi modernizarea
serviciilor publice, precum şi pentru apărarea solidară a intereselor autorităŃilor publice locale şi
operatorilor de servicii publice printr-o politică activă de parteneriat de identificare a nevoilor şi
disfuncŃiilor din acest sector de activitate, în scopul armonizării legislaŃiei în domeniu.

11.

Suntem de acord cu plata taxei de înscriere ca membru al PSP în valoare de 1000 lei.

12.

SusŃinem activitatea PSP cu o cotizaŃie anuală în valoare de ……………………… corespunzătoare
grilei valorice a categoriei unităŃii administrativ-teritoriale pe care o reprezentăm şi care se achită cu
ordin de plată în contul IBAN RO41RNCB0074029226710001 BCR – Filiala Sector 3 Bucureşti.

lei RON/an
Categoria unităŃii
AsociaŃii de
administrativComune
Oraşe/Municipii
Dezvoltare
teritorială
Intercomunitară
CotizaŃia anuală
1.200
2.500
2.500
Consiliile JudeŃene intrǎ în categoria municipiilor reşedinŃă de judeŃ – 6.000 lei

Data ……………………. Primar
(Viceprimar)
Reprezentat
legal

Municipii
ReşedinŃă de
JudeŃ
6.000

Preşedinte PSP
Florian Dudu

